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 2 (021) املقدمة-تفسري ابن كثري

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
صدر من بعض الجهات بيان يدين فيه عضو الهيئة الذي أنكر وجود المطربة  :هذا يقول

وغناءها بحضور الناس في الجنادرية وفي البيان أن إدانته ألمرين األول أن إنكاره لقصد 
خاص به ليس لذات اإلنكار الثاني أنه يعمل إداريا وال يحق له اإلنكار ألن هذه ليست من 

 مهامه.
سئولين في الرئاسة الهيئات وأفادوني أنهم على تواصل مع رئاسة الحرس أنا اتصلت ببعض الم

وأنهم اعتذروا من صنيع بعض األفراد وأنهم بصدد استدعائهم والتحقيق معهم واعتذروا للعضو 
هذا كالم مسؤول في الهيئات ومسؤول متنفذ يعني ما هو إنسان عادي وأما كونه  يعمل إداريا 

ية وال.. اإلنكار مطلوب من الجميع كل مسلم مطالب باإلنكار لكن فاإلنكار ال يخص جهة رسم
من رأى » -عليه الصالة والسالم-بحسب ما تقتضيه المصلحة وبحسب المراتب المبيَّنة في قوله 

منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان وليس 
يعني ما بقي شيء وتعلمون جميعا أن األمر بالمعروف  «خردل وراء ذلك من اإليمان حبة

األمة وصارت خير أمة أخرجت للناس إال به باألمر والنهي عن المنكر ما ُفضلت هذه 
بالمعروف والنهي عن المنكر تؤمنون باهلل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل 

 ٹ ٿ    ٿ ٿ ژبأي شيء؟   ١١٠آل عمران:  ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ

 ڇ ڇ چ چ ژوبنو إسرائيل إنما لعنوا لماذا؟   ١١٠آل عمران:  ژ ٹڤ ٹ ٹ

نا إليه راجعون االعتداء على عضو الهيئة   ٧٩المائدة:  ژ ڇڍ ڇ يبون نصير مثلهم إنا هلل وا 
الذي يأمر بالقسط من الناس مقرون باالعتداء على من..؟ على األنبياء األمر ليس بالسهل 
يعني أنه يعمل إداريا هذا ال يعفيهم أنه كانوا يعمل إداري أي شخص له حق اإلنكار بتفويض 

صريح وهذا ليس بصحيح أنه إداري األمر الثاني أنه لقصد خاص من الشرع بالنص الصحيح ال
ليس بمنكر؟ الواقع الذي أنكره هذا الشخص  وأفي نفسه الناس ما لهم إال الظاهر هل هو منكر 

ليس بمنكر؟ بغض النظر عما في نفسه هللا يتواله لكن ظاهر أنه منكر وأن  وأهل هو منكر 
 إنكاره في محله.

 سم.
 الرحمن الرحيم.بسم هللا 

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
 بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

 قال اإلمام ابن كثير رحمه هللا تعالى: 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

مقدمة مفيدة ُتذكر في أول التفسير قبل الفاتحة قال أبو بكر بن األنباري حدثنا إسماعيل بن "
ق القاضي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هّمام عن قتادة قال نزل في المدينة من إسحا

القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور واألحزاب ومحمد 
والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممَتَحنة والصف والجمعة والمنافقون 

 .."١التحريم:  ژ ٱ ژوالتغابن والطالق 
 .١التحريم: ژ  ٱ ژو
ذاعرأس الإلى   ١التحريم:  ژ ٻ  ٻ ٻ ٱ ژو" ذا جاء نصر هللا هؤالء السور نزلت  شر وا  زلزلت وا 

 ."دينة وسائر السور بمكةبالم
 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وا.. خمس وعشرون؟ كم؟  عدد السور المذكورة كم؟ خمس وعشرون، عدُّ
 طالب: ............

 خمس وعشرون.. عدهن مضبوط.
 طالب: ............

 يعني الكاملة خمس وعشرين والتحريم..
 طالب: ............

 نعم، وهي أكثر من نصف القرآن أكثر من نصف القرآن بالنسبة للعدد.
 .طالب: ...........

 مع التحريم.
 طالب: ............

إيه التحريم ما هي كاملة.. على خالف بين أهل العلم في بعض اآليات في أثناء السور يختلفون 
في بعضها هل هي مكة أو مدنية وهذا أمر معروف يعني مذكور في كتب علوم القرآن وفي 

النصف األول عند المجاِدلة كتب التفسير وهي أكثر من نصف القرآن يعني بالنسبة للعدد ينتهي 
أو المجاَدلة بهذا وهذا والممتِحنة والممتَحنة يعني يختلفون في ضبطها والمعنى صحيح على هذا 

 وذاك.
 طالب: ............

 األنفال وبراءة مدنية.األنفال مدنية بال شك 
 طالب: يعتبرونها مع براءة سورة واحدة.

 أنتم عندكم؟ األنفال وبراءة.
 ............طالب: 
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 حتى أنا عندي ما ذكر األنفال.
بالنسبة للعدد لعدد السور مائة وأربعة عشر ونصفها سبع وخمسون سبع وعشرين جزء من القرآن 
فيه النصف والثالثة فيها النصف من حيث العدد سبع وخمسين وسبع وخمسين ألن السور 

ا كان ست وعشرين أو سبع وعشرين المدنية قصيرة السور المكية بخالف السور المدنية ولذا إذ
 سورة ويبقى كم؟ يبقى سبع وثمانين؟ 

 طالب: ............
يبقى سبع وثمانين ألنها مائة وأربعة عشر كلها مكية وهي بالنسبة لعدد اآليات وطول اآليات 
وقصرها أقل من السور المدنية ومعرفة المكي من المدني كما هو معلوم يعين في معرفة المتقدم 

 المتأخر ويترتب عليه معرفة الناسخ من المنسوخ. من
 ."فأما عدد آيات القرآن العظيم"

 طالب: ............
يعني ما نزل بمكة فهو مكي وما نزل بالمدينة فهو مدني ومنهم يحده بالهجرة فما قبلها مكي ولو 

 نزل بغير مكة وما نزل بعدها فهو مدني ولو نزل بمكة.
العظيم فستة آالف آية ثم اخُتلف فيما زاد على ذلك على أقوال فمنهم فأما عدد آيات القرآن "

من لم يزد على ذلك ومنهم من قال ومائتا آية وأربع آيات وقيل وأربع عشرة آية وقيل ومائتان 
وتسع عشرة آية وقيل ومائتان وخمس وعشرون آية أو ست وعشرون آية وقيل ومائتا آية 

 ."رو الداني في كتابه البيانوست وثالثون آية حكى ذلك أبو عم
وهذا االختالف ال يرجع إلى اختالفهم في وجود آيات أو عدم آيات يعني هل الذي أثبت األكثر 
عنده من اآليات أكثر من الذي يثبت األقل؟ ال، القرآن مصون من الزيادة والنقصان محفوظ بين 

فون البصريون يختلفون المكيون الدفتين ال يزيد حرفا وال ينقص حرفا لكن بالنسبة للعدد يختل
المدني العدد المدني العدد الكوفي العدد كذا.. يختلفون في بعض اآليات هل هي آية أو آيتين 

منهم من يجعلها آية واحدة   ٧الفاتحة:  ژ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ژ مثالا 
منهم من   ٢ - ١الشورى:  ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژومنهم من يجعلها آيتان على ما سيأتي وغير ذلك 

نما  يجعلها آية ومنهم من يجعلها آيتين منهم من ال يعتبر الحروف المقطعة من اآليات أصالا  وا 
هي مجرد فواتح فبهذا يختلف العدد ال أن مرجع االختالف ستة آالف فقط أو ستة آالف وميتين 

عشر آية ومنهم ين راحت الميتين وثالثين آية؟ منهم من يعد البسملة مية وثالثة أوثالثين أو كذا 
 من ال يعدها إلى غير ذلك المقصود أنه ال يرجع إلى نقص وزيادة في القرآن.. أبو عمر موجود؟

 طالب: ............
 أنت موجود؟
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 طالب: ............
 ورا ما تجي بذا؟

 طالب: ............
 تسمع؟

 طالب: ............
؟ عشر  ١٩٠آل عمران:  ژ ڑ ڑ ژ    ژ ڈ ژكم اآليات في أواخر آل عمران من قوله 

 ؟رإحدى عش وأ
 طالب: ............

 إحدى عشر؟ وأما يصلح كذا؟! هي عشر 
 طالب: ............

 ما عندك مصحف؟! شف المصحف.. ليتنا مخلي غيرك يعد أسرع شوي.
 طالب: ............

 كم؟ 
 طالب: ............

 مرده هذا؟ ام «من قرأ عشر آيات في آخر..»؟ رإحدى عش
 طالب: الظاهر للتغليب للتغليب.

ما نسمعك واإلخوان ما يسمعونك هذا  حنن ، لكنعد يخاف نقول له شيء قّرب انفعترى هو مب
 هذا مجالك وهذا تخصصك عاد..

 سم يا شيخ..
وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار سبع وسبعون آلف كلمة وأربعمائة "

ل عبد هللا بن كثير عن مجاهد هذا ما أحصينا من القرآن كلمة وأما حروفه فقاوتسع وثالثون 
 "وهو ثالثمائة ألف حرف وأحَد..

 وأحٌد.
وأحٌد وعشرون ألف حرف ومائة وثمانون حرفا وقال الفضل عن عطاء بن يسار ثالثمائة ألف "

 "حرف وثالثة وعشرون ألف وخمسة عشر حرفا وقال ساّلم أبو محمد..
 اني الِحمَّاني.الِحمَّ 

 الِحمَّاني.
الحروف يعني الكلمات ما يختلف فيها ألنها كبيرة وواضحة ومنفصل بعضها عن بعض لكن 
الحروف يختلفون فيها باعتبار أن بعضهم ال يعد الحرف غير المكتوب وبعضهم يعد المشدد 
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 وأالمبنى حرفين وبعضهم يعده واحد باعتبار الصورة وعلى كل حال هل المراد بالحرف حرف 
هي حروف التهجي وأما من يقول أن  لتياحرف المعنى العدد الموجود على أنه حرف المبنى 

 ٻ ٱ ژ فله بكل حرف حسنة الحسنة بعشر أمثالها ال أقول»المراد بالحرف الذي جاء فيه الخبر 

يقولون هو حرف المعنى فيطابق عدد الكلمات فيطابق عدد الكلمات وفرق  «حرف...  ١البقرة:  ژ
بين أن يكون أجر القارئ على على سبع وسبعين ألف أو على ثالثمائة ألف وزيادة وهذا ذكرناه 
مرارا حتى في هذا الدرس أظن ذكرناه نعم الخالف يعني هل يراد بالحرف في الحديث حرف 

ثالثمائة ألف وزيادة الحروف فالقارئ  وألقرآن سبع وسبعين ألف حرف المعنى هل ا وأالمبنى 
يستحق سبعمائة وسبعين ألف حسنة أو ثالثة ماليين حسنة وكسر؟ فرق كبير يختلفون في المراد 
في ذلك منهم من يقول المراد حرف المعنى فالقرآن كما هو سبع وسبعين ألف كلمة هو أيضا 

ذا أردنا أن نفصل نقول كيف حرف سبع وسبعين ألف حرف والمراد بال  وأحرف حرف المعنى وا 
 ثالثة حروف؟ 

 طالب: ............
 ثالثة حروف و)ألم(..  ١البقرة:  ژ ٻ ٱ ژ؟  ١البقرة:  ژ ٻ ٱ ژيوضح المثال ألم مثل  لذياهذا 

 طالب: ............
ثالثة حروف هذا محل الخالف ال ال، اثنين اثنين الهمزة همزة االستفهام مستقلة و)لم( مستقلة أو 

والجزري يرى أن الحرف حرف المعنى وهو الذي يميل إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية فيكون القرآن 
سبع سبع وسبعين ألف حرف بمعنى كلمة حرف معنى وكثير من أهل العلم يرون أن المراد 

 حرف المعنى وفضل هللا واسع.
 طالب: ............
 إيه حرف معنى..

 ............طالب: 
 يقرأ )هللا(؟ لذياأجر  لهما هو بحرف طيب ما 

 طالب: ............
 ال، الكلمة كلها حرف معنى الكلمة كلها حرف معنى بهذا االعتبار.

 طالب: ............
 يظهر من كالمه. لذياوهللا هذا 

 طالب: ............
 هو؟ ام

 طالب: ............
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 7 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 ال؟  وأاآلن )كيف( حرف معنى صح 
 طالب: ............
 كاملة حرف معنى.
 طالب: ............

حرف ألف حرف   ١البقرة:  ژ ٻ ٱ ژ ال أقول»  ١البقرة:  ژ ٻ ٱ ژاآلن لما جاء في احلديث المثال 
فرق بين ألف وأنت تقرأها كذلك وبين أن تقرؤها )أ( مثل )ألم( هل )ألم(  «والم حرف وميم حرف

ذا قلنا إذا نطقناها قلنا ثالثة حروف ألف بعد   ١البقرة:  ژ ٻ ٱ ژمثل  ألنك تنطقها مفصلة ألٌف وا 
ما هو حرف واحد على كل حال اإلنسان يقرأ ويقصد بذلك وجه هللا وما عند هللا من ثواب ويبقى 

 محفوظ ال يضيع شيء إن شاء هللا.األمر أن 
 طالب: ............

 ثالثمائة ألف؟ لذياال ال ال، حرف المبنى 
 طالب: ............

 ين؟أ
 طالب: ............

 الكالم هذا. سيأتي
 طالب: ............

قال هذا دليلهم هذا دليل )َأِلٌف( ثالثة حروف الهمزة والالم والفاء ثالثة حروف قال حرف ما 
 ثالثة حروف.. فضل هللا واسع.

وقال ساّلم أبو محمد الحمادي إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والُكتَّاب فقال أخبروني عن "
القرآن كله كم من حرف هو؟ قال فحسبنا فأجمعوا أنه ثالثمائة ألف وأربعون ألًفا وسبعمائة 

 ژ ائ ژقوله في الكهف وأربعون حرفا قال فأخبروني عن نصفه فإذا هو إلى الفاء من 

وثلثه األول عند رأس مائة مائة آية من براءة والثاني على رأس مائة أو إحدى   ١٩الكهف: 
 ڇ ڇ ڇ چ ژومائة من الشعراء والثالث إلى آخره وسبعه األول إلى الدال من قوله تعالى 

 ."٥٥النساء: ژ  ڌڌ ڍ ڍ ڇ
 صد عند الدال.

 ڻ ژوالسبع الثاني إلى التاء من قوله تعالى في سورة األعراف   ٥٥النساء:  ژ ڍ ڍ ڇ ژ"

والرابع   ٣٥الرعد:  ژ ڀ ژوالثالث إلى األلف الثانية من قوله تعالى في الرعد   ١٤٧األعراف:  ژ
والخامس إلى الهاء من قوله في   ٣٤الحج:  ژ ڇ ڇ ژإلى األلف من قوله في الحج 
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 ژوالسادس إلى الواو من قوله تعالى في الفتح   ٣٦األحزاب:  ژ ٻ  ٻ ٻ       ٻ ٱ ژاألحزاب 

 ."والسابع إلى آخر القرآن  ٦الفتح:  ژ ںڻ ں ڱ    ڱ
نعم هذا الحجاج له عناية بالقرآن له عناية وحزبه ربع القرآن في كل ليلة ربع القرآن في كل ليلة 

لى غير ذلك مما يتعلق بالقرآن  وهو معروف بأنه ظالم ومسرف وهو الذي أمر بالنقط والتعشير وا 
ويوجد ظلمة كثير على مر التاريخ ممن ليست لهم عناية بكتاب هللا جل وعال وال بدينه وال 

 بشرعه فهل نقول أن الحجاج أفضل منهم أم هم أفضل منه؟
 طالب: ............

قول لوددت أن نعم إذا كان القرآن حجة عليه ذكر عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أنه ي
أحك قراءة ابن أم عبد بضلع خنزير األمر ليس بالسهل وعلى كل حال هو أفضى إلى ما قدم 
وواجه حكم عدل وهللا يتولى الجميع لكن هو مسرف على كل حال وأذل الصحابة الصحابة 

 رضوان هللا عليهم أذلهم ذل ما رأوه من غيره.
 طالب: ............

قيل عن صّدام أنه قال ال إله إال هللا لكن الدماء أمرها ليس بالسهل على  قالوا ما قالوا مثل ماهم 
 كل حال أفضوا إلى ما قدموا وهللا المستعان.

 طالب: ............
على كفره لكن اعتبره مسرف ظالم سفك من الدماء األلوف فهل نقول إن  حن ماشينناختلفوا فيه 

على كل حال أمر هللا عنده ما عندنا إال أننا نبحث بحث  ؟إن هذا العمل حجة له أو حجة عليه
في الظاهر وهللا يتولى الجميع هللا المستعان ودماء المسلمين ليست بالسهلة إذا كان أهل العلم 
يقولون أعراض المسلمين حفرة من حفر النار فكيف بدمائهم وال يزال المسلم في فسحة من أمره 

 يم يا إخوان.حتى يصيب دماا حراما األمر عظ
 طالب: ............

 تؤتي.. من الرعد ترى...
 في الرعد أكلها دائم. لذياطالب: 

 في الرعد أكلها دائم إيه. لذيا
 طالب: ............

 النسخة..
 طالب: ............
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نعم عند الترقيم ينتبه للمعنى المراد الموافق للسياق ألن بعضهم كيفما اتفق يجيب المعجم 
جاء ورقم   ٦١النور:  ژ ڌ  ڍ ڍ ڇ ژ هلقرآن ويرقم والمقصود آية غير هذالمفهرس أللفاظ ا
 اآلية التي في..
 طالب: النور.

الطعام وليست في الجهاد فينتبه النور والمقصود الجهاد في الطعام التي في النور نعم هي في 
اإلنسان عند الترقيم فيرقم المراد من خالل السياق ألنه قد ترد لفظة أو آية أو بعض آية متفقة 
مع آية أخرى اآلن لماذا يقولون إذا جاؤوا بآية التيمم قالوا آية المائدة ألنها تشتبه بآية النساء 

 قات.وليست هي المرادة عند أهل العلم في بعض السيا
قال ساّلم أبو محمد عملنا ذلك في أربعة أشهر قالوا وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن "

فاألول إلى آخر األنعام والثاني إلى وليتلطف من سورة الكهف والثالث إلى آخر الزمر والرابع 
كلِّه فاهلل إلى آخر القرآن وقد ذكر الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خالًفا في هذا 

 ."أعلم
 ثم يركع؟! سبحان هللا!  ١٩الكهف:  ژ ائ ژيعني متصور أنه يركع عند 

 ."وأما التحزيب والتجزئة"
اآلن يالم بعض األئمة إذا ابتدأ يقرأ كل ليلة جزء مثال وعهدناهم في التراويح في الليلة الخامسة 

بداية جزء فكيف بيقف على حرف يبدأ من والمحصنات وهي متعلقة باآلية التي قبلها مع أنها 
فاألكمل في قراءة القرآن أن يقف عند تمام معنى إن لم يقف عند تمام سورة فليقف عند تمام 
معنى ونعجب من الذين حزَّبوا أحيانا نصف الحزب أو ربع الحزب يقف عند آية يعني فيها ما 

 هي موقف حقيقة متعلقة بما قبلها.
 طالب: ............

 الجواب يا أبو عمر؟ امجب يعني! نعم إيه تع
 طالب: ............

 من هو؟
 طالب: ............

 يحزبون عند مكان ما هو موقف. ماذالعندهم عناية وعّشروا وحّزبوا  لذيامن اإلمام  عناد
 طالب: ............

 ا الذيميقف عليه عندك المصحف آخر ربع في القرآن شوف  ا الذيمشف آخر ربع في القرآن 
 شف المصحف.يقف عليه عندك المصحف طلعه من أولها 

 طالب: ............
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 عاد أنت حجة في هذا الباب.
 طالب: ............

 ال، نجيب لك غيرها هّين كثير يعني شيء..
 طالب: ............

 صح.
 ............طالب: 

 شوف ومن يقنت أول جزء عاد األجزاء كثير في هذا األجزاء فيها كثير.
 طالب: ............
 وما كان جواب قومه.
 طالب: ............

 قال الجزء يبدأ من كذا؟! -عليه الصالة والسالم-هذا من النبي 
 طالب: ............

 حّزب عثمان وعّشر؟! ما هو بصحيح ال ال..
 ............ طالب:
 عليك الدليل أنت المثبت. لذياأنت 

 طالب: ............
 هو؟ ام

 طالب: ............
غير موجود  وأهذا أنا ما عندي شك أنه متوارث يا أبو عمر أنا ما أنازع في كونه موجود 

 العلة في كونهم يقفون على غير موقف. امواتفقت عليه المصاحف لكن أنا أقول 
 ............طالب: 

 ما أنا أبنازع في وجوده هو موجود لكن لماذا يقفون على غير موقف؟
 طالب: ............

 ؟ ٩٤التوبة:  ژ ٱ ژأي نعم.. ِمن 
 طالب: ............

 ې ې ژإلى أن قال  ٩١التوبة:  ژ گ گ گ گ ک ک ژشف أّول الجزء الحادي عشر 

 ژالجزء  ٩٤التوبة:  ژ ٱ ژبداية الجزء وبعضهم يجعلها ِمن  ههذ ٩٣التوبة:  ژ ى

 ترى. ٩٤التوبة:  ژ ٱ ژالمصاحف الهندية من  ٩٤التوبة:  ژ ٱ
 طالب: ............
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شف الحزب هذا يبدأ  ٩٢آل عمران:  ژ ٻ ٻ ٱ ژصحيح المصاحف القديمة األستانة وغيرها ِمن 
أنا ما أنازع أن  ٨٣طه:  ژ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ژيقول نصف الحزب الثاني والثالثين 

 أن هذا موجود ومتوارث وقديم ِمن ِمن ِمن بداية التحزيب لكن أنا.. 
 طالب: ............

أنا أحسب  لكنالعلة على الوقوف في غير موقف  ما أنا أنازع في حجية هللا يوفقك أنا أبحث عن
أن عندك جواب أنا أظن أن عندك جواب الضبط على المعاني ما هو عند المواقيف الضبط 

ننازع بعض اآليات تنتهي من غير منتهى وشيخ اإلسالم يقول  حن ما نريد أننعلى المعاني 
 ژ ڃ ڃ ڃ ژيات على رؤوس اآلي ولو تعلقت اآلية بما قبلها الوقوف على اآل

 چ چ ڃ ژانتهت اآلية وشيخ اإلسالم يقول تقف على اآلية وتقف عليه أنت؟  ٤الماعون: 

يا أبو عمر أنا أبحثك عن علة عندك ألنك من أهل القرآن  هآية جديدة هذ ٥الماعون:  ژ چ
 نستفيد ال أكثر وال أقل. ريد أنن

 ............طالب: 
شف أنا ما أنا أبناقش فيما عندكم من علم وأنا تبعكم ما أنا أبناقش في هذا لكن أبحث عن علة 
من من مختص لكن ما لقيت جواب إال أنك تقول توقيف خالص توقيف على العين والرأس شيخ 

 ألنها انتهت اآلية. ٤الماعون:  ژ ڃ ڃ ڃ ژاإلسالم يقول تقف على 
 ............طالب: 
 ی ژبعد في آية البقرة صفحة خمس وثالثين   ٢٢٠البقرة:  ژ ٻٻ ٻ ٱ ژأول آية 

 ٱ ژقف في الدنيا واآلخرة هل يحسن الوقوف عليه؟ هاه يا أبو عمر   ٢١٩البقرة:  ژ جئ ی

 شيخ اإلسالم يقول تقف على رؤوس اآلي.  ٢٢٠البقرة:  ژ ٻٻ ٻ
 طالب: ............
 ريد أنننستفيد منك هللا يصلح قلبك تحسبنا  ريد أننقلنا  حننأبو عمر  ..صحيح.. وهللا يا

 ريد أننبأصل في الباب نحن تبع ما  حننتبع ما  حنننتغاوش الحين أو نختلف وهللا ما نختلف 
 نعارض لكن نبحث عن علة ألننا نتعرض ألسئلة. وأنناقش 

 طالب: ............
شكاالت  أولئكو هذا درس علم   ترد من عوام.طالب علم وا 

 طالب: ............
 نعارض. ريد أننالمسألة ما  حننما  حنن

 طالب: ............
 ما أنا ما أنا أطالب بتغيير اسمع أنا ال أطالب بتغيير أنا أطلب علة منك.
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 طالب: ............
 ولذلك ما ناقشت في آخر آل عمران هللا يصلح قلبك.

 طالب: ............
 يعد اآلية آيتين وبعضهم يعدها واحدة ولذلك أول ما بدأت. نعرف أن بعضهم

 طالب: ............
يا أبو عمر تراي أول ما بدأت قطعت الطريق إن كان تفهمون أول ما بدأت قطعت الطريق على 

أنا قلت في أول األمر؟ أنا ما أنا سديت الباب  لذياكل من يريد أن يدخل في الموضوع تذكر 
 من أول الباب..

 الب: ............ط
ال زيادة وال نقصان هو هكذا بين الدفتين ال يزيد حرف وال ينقص لكن بعضهم يعد هذه آية 
وبعضهم يعدها آيتين فواتح السور بعضهم يعدها وبعضهم ال يعدها البسملة بعضهم يعدها 

 وبعضهم ال يعدها.
 طالب: ............

مدخل ألحد ألنه ليس من القرآن أصال يعني كوننا ترى كون الحزب يقف هنا أو ال يقف ما فيه 
نختلف أن الحزب يبدأ أو الجزء يبدأ أو ما يبدأ هذا خارج ليس من القرآن أصال ليس من القرآن 

 هذا علشان نختلف في القرآن ما هو بصحيح.
 طالب: ............

عضه ال، بعض بعض األرباع ضعف بعض يعني كثره مرتين بعضه يجي ثالث صفحات وب
 يجي على النصف من ذلك.

 طالب: ............
 نعم..

 أذن يا أبو عبد هللا.
 المؤذن يؤذن.

 طالب: ............
 يعني يبدأ بالقراءة فيما يلي الفاتحة.

 طالب: ............
النبأ:  ژ پ پ ٻ ژوفي الركعة الثانية   ٣١النبأ:  ژ ٻ ٻ  ٻ ٱ ژأنا سمعت إمام وقف على 

 ٻ  ٻ ٱ ژهذه اجتهادات فردية ما يوافق عليها يحسن الوقوف في الركعة األولى على   ٣٢

 ؟  ٣١النبأ:  ژ ٻ
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 طالب: ............
 في الركعة الثانية يصلح؟  ٣٢النبأ:  ژ پ پ ٻ ژوقف   ٣١النبأ: ژ  ٻ ٻ  ٻ ٱ ژ

 طالب: ............
 ما أجاب أنا سامعه بنفسي.

 طالب: ............
 خالص.

 طالب: ............
شيء خالص انتهى ما في نفسه يريد أن يسمع  وأفي صالة  وأهو ما هو بصدد تصور معنى 

وقد يقف اإلنسان على غير موقف  -عليه الصالة والسالم-القرآن من غيره سمع وتأثر وبكى 
 اختياره. ألنه ال يستطيع المتابعة إما لبكاء أو لسعال أو لشيء آخر هذا ما يالم هذا بغير

 سم.
 ."وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت األجزاء من ثالثين كما كما في الربعات بالمدارس وغيرها"

 الربع المجّيب؟ امأبو عمر 
 طالب: ............

 معنى هذا؟ امال، يطبعون مصحف يسمونه الربع المجيب 
 طالب: ............

 مجّيب.
 طالب: ............

 في الجيب؟ والجوامعي مصحف جوامعي؟يوضع  لذيا
 طالب: ............

 معناه جوامعي؟ امبمصر مطبوعات عندكم 
 طالب: ............

 الحجم الكبير.. يال يا شيخ.
وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن والحديث في مسند اإلمام أحمد "

صلى -عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول هللا وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرهم 
حدى عشرة  -هللا عليه وسلم في حياته كيف تحّزبون القرآن؟ قالوا ثالث وخمس وسبع وتسع وا 

 ."حتى تختم  ١ق:  ژ ٱٻ ژوثالث عشرة وحزب المفصل من 
 من الحجرات؟ وأ  ١ق:  ژ ٱٻ ژمن 

 طالب: ............
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 ما فيه أحد قال من الحجرات؟ 
 طالب: ............

 ما فيه أحد قال من الحجرات؟ 
 طالب: ............

 قيل من الحجرات يا أبو عمر.
 طالب: ............

بال شك لكن الذي يعد الفاتحة من الحزب   ١ق:  ژ ٱٻ ژمعروف الراجح على العدد هذا من 
األول يعد المفصل من الحجرات وقيل بهذا والحديث على كل حال فيه ضعف فيه ضعف وهو 

يقرأ س لذيالكن  -عليه الصالة والسالم-للتقسيم مناسب يعني ولو لم يعتقد أنه ثابت عن النبي 
 يختم كل سبع أولى شيء يعتمد هذا التقسيم.و 

 ......طالب: ......
إيه لقصر الفصل يعني يكون مفّصل كثرة الفواصل كثرة الفواصل فيه وقلنا لكم أنه من المجادلة 

 نصف القرآن في العدد ثمان وخمسين سورة ثمان سبع وخمسين سورة.
 طالب: ............

في  وهللا هو التحديد بيوم معّين بدعة ألنه ما حدده الشارع لكنه من الزم هذا الحديث أن يكون 
؟ ألن ماذاليوم معّين من الزم ما هو من لفظ الحديث ال، من الزمه أن تختم في يوم معّين 

التسبيع هذا والتقسيم إلى سبعة أسباع يوافق عدد األيام فإذا انتهيت اليوم انتهيت في الذي قبله 
لو بدأت األحد ختمت الخميس من من األسبوع القادم يعني لو بدأت السبت ختمت الجمعة 

فإذا  «اقرأ القرآن في سبع»كذا فهذا من الزم من الالزم المترتب على هذا الحديث ومن الزم وه
 قرأ القرآن في سبع صار يوم الختم واحد من كل أسبوع.

 طالب: ............
ال، ما هو مرفوع مرفوع لكن اإلجماع حجة إذا اتفق.. لخارج الدائرة لخارج القرآن هذا كله ال 

لذلك ال يكفر من نفى أن الجزء يبدأ من هذا.. هذا قدر زائد حتى أن بعضهم يسمى من القرآن 
 كره وجود أي شيء خارج القرآن.

 ."فصل واختلف في معنى السورة مم هي مشتقة؟ فقيل من اإلبانة واالرتفاع"
 طالب: ............

 ال، هذا في آخر الفصل في آخر الفصل في آخر الفصل.
 طالب: ............

 في آخر الفصل مر.نعم 



 

 

 

 

 

1
5 
 

15 

 15 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 فقيل من..
 وهو األنسب يكون في آخر الفصل.

 فقيل من اإلبانة واالرتفاع قال النابغة:"
 ألـــــــــم تــــــــــر أن هللا أعطــــــــــاك ســــــــــورة

 
ــــــــك دونهــــــــا يتذبــــــــذب   تــــــــرى كــــــــل ُمل 

 َمْلك؟ وأُمْلك  
.......................... 

 
ــــــــك دونهــــــــا يتذبــــــــذب   تــــــــرى كــــــــل َمل 

 ."فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة 
 سم.

 طالب: ............
 ألم تَر بدون ألف.

 طالب: ............
 أنا عندي وهو لم مجزوم.ال ال، 

وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلد وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزًءا منه "
 ."مأخوًذا من أسار اإلناء وهو البقية وعلى هذا فيكون أصلها مهموزة

 البقية ما يبقى في اإلناء بعد الشرب يقال له سؤر سؤر يقول الفقهاء وسؤر الهرة وما دونها في
الِخْلقة طاهر وهذا موجود في الزاد وأشكل علّي وأنا في المتوسط معناه ألنا ما نستعمل كلمة 

يقولون  كنلفيه البيع والشراء مع البادية يسمى الجردة هو الَجَردة  لذياسؤر وكان في المكان 
زير  الجردة عندنا ببريدة يرد إليها األعراب من كل مناطق المملكة ومن كل جهاتها وكان هناك

بالجردة وجاء واحد شرب وكب الباقي بالزير شرب من اإلناء وأعاده إلى الزير فتكلم عليه واحد 
من األعراب وقال سورك ال ترده في في الزير عرفنا أنه الباقي في اإلناء بعد الشرب وهذا مما 

 تلقي من العرب وازينا األصمعي في هذا.
 طالب: ............

 ط تعرف هللا المستعان.إيه قديم من أولى متوس
نما خففت فأبدلت الهمزة واوا النضمام ما قبلها وقيل.."  "وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا وا 

نما خففت أو خففت الهمزة؟  خففت وا 
 طالب: ............

نما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة فقيل  لذياواحد في )ن( خففت الهمزة وهو وهو  عندي األصل وا 
 بدون الهمزة الثانية.يقال فأبدلت 

نما خففت.. الهمزة؟  وا 
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نما خففت الهمزة فأبدلت واوا أنا عندي زيادة الهمزة ثانية.  وا 
نما خففت الهمزة فأبدلت واوا النضمام ما قبلها وقيل لتمامها وكمالها ألن العرب يسمون " وا 

مى سور البلد الناقة التامة سورة قلت ويحتمل أن يكون من الجمع واإلحاطة آلياتها كما يس
رات وسَورات  إلحاطته بمنازله ودوره وهللا أعلم وجمع السورة سَور بفتح الواو وقد يجمع سو 
وأما اآلية فمن العالمة على انقطاع الكالم الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها أي هي بائنة 

 وقال النابغة:  ٢٤٨البقرة:  ژ ۉ ۅ ۅ ژمن أختها ومن ومنفردة قال هللا تعالى 
ـــــــــــات لهـــــــــــا فعرفتهـــــــــــا  توهمـــــــــــت آي

 
 لســـــــــتة أعـــــــــوام وذا العـــــــــام ســــــــــابع 

قيل ألنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعاتهم  
 وقال الشاعر:

 النقبــــــين ال حــــــي مثلنــــــاخرجنــــــا مــــــن 
 

ــــــــل  ــــــــا  المطاف ــــــــي اللق ــــــــا نزج  "بآياتن
ين النقبين هذا؟ فيه أحد من أهل حايل فيه أحد من أهل حايل؟ عندهم مكان خارج أمن النقبين؟  

 بين.حايل فيه مزارع.. يسمونه نق
 طالب: ............

 طائي خالص هذا هو الظاهر.
 طالب: ............

 ال ال ال، مكان سهل فيه مزارع.
 ."وقيل سميت آية ألنها عجب يعجز البشر عن التكّلم بمثلها قال سيبويه وأصلها ُأويية"

 الشاعر من هو يا أبو عبد هللا؟
 طالب: ............

 نعم.
مثل أكمة وشجرة تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت  قال سيبويه وأصلها أيية"

آية بهمزة بعدها َمّدة وقال الكسائي أصلها آِيَية على وزن آمنة فقلبت ألفا ثم حذفت اللتباسها 
 ."وقال الفراء أصلها ُأَييَّة

 ال، َأِييَّة.
فصارت آية وجمعها آٌي وآياي َأِييَّة بتشديد الياء األولى فقلبت ألفا كراهية التشديد أصلها "

 ."وآيات وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة وقد يكون على حرفين
 ما تصير َأِييَّة بتشديد الياء األولى.

 طالب: ............
 ما تقدر.. 
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 طالب: ............
 هو؟ ام

 طالب: َأيََّية.
 وقال الفراء.. ريدهن لتياال، ما هي 

 طالب: أصلها َأيََّية.
 َأيََّية بتشديد الياء األولى.

ونحو ذلك وقد  (لك)و (ال)و (ما)وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة وقد يكون على حرفين مثل "
 ژ  ٢٨هود:  ژ مئ ژ  ٥٥النور:  ژ ڄ ژيكون أكثر وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل 

 ڄ ڄ ژ  ١الفجر:  ژ ٻ      ٱ ژوقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل   ٢٢الحجر:  ژ ک

 ڤ ڤ ژو  ١طه: ژ  ڃ ڄ ژو  ١البقرة:  ژ ٻ ٱ ژوكذلك   ١العصر:  ژ ٻ ٱ ژ  ١الضحى:  ژ

عندهم   ٢ - ١الشورى:  ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ في قول الكوفيين و  ١غافر:  ژ ٿ ٿ ژ و  ١يس:  ژ
كلمتان وغيرهم ال يسمي هذه آيات بل يقول هذه فواتح السور وقال أبو عمرو الداني ال أعلم 

 "بسورة الرحمن فصل..  ٦٤الرحمن:  ژ ۈئ ۆئ ژكلمة هي وحدها آية إال قوله تعالى 
 طالب: ............

 هو؟ ام
 طالب: ............

سين قاف ياء نون ألف كاف ميم واو هاء إحدى عشر  إحدى عش أكثر شيء عشرة يقول فاء أَ 
 عشرة؟  ٢٨هود:  ژ مئ ژنعم إحدى عشر 

 طالب: ............
 فيه؟ ام

 طالب: ............
 برج..

 طالب: ............
 ابن ُمْسِهر.

 طالب: ............
 عطنا الفصل.

األعجمية وأجمعوا أن  فصل قال القرطبي أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب"
فيه أعالما من األعجمية كإبراهيم ونو  ولوط واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك باألعجمية 

 "فأنكر ذلك الباقاّلني
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 بالتخفيف. 
 ."فأنكر الباقاّلني والطبري "

 هذا الشائع وهذا المشهور لكن يقولون صوابها الباقاَلني بالتخفيف.
 ."والطبري فأنكر ذلك الباقاَلني "

عكس الغَزالي شهرته بالتخفيف وصوابه بالتشديد ويقولون خطأ مشهور خير من صحيح مغمور 
 امش مع الناس بس.

 ."وقال ما وقع فيه مما يوافق األعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات"
أوال هذه المقدمة بكاملها ال توجد في طبعة الشعب وجميع اإلضافات التي أضافها الحافظ ابن 
كثير بعد العرضة األولى نقال من التفاسير المعروفة كالقرطبي والرازي والزمخشري ال توجد في 
ن طبعة الشعب ألنها ُطبعت عن النسخة األزهرية أقدم النسخ التي قبل هذه اإلضافات الحافظ اب

كثير رحمه هللا أضاف على التفسير إضافات نقال عن التفاسير األخرى وبعض الفوائد التي 
أضافها إلى الكتاب هي موجودة في الطبعات األخرى يعني ال توجد في طبعة الشعب ألنها 
طبعت عن النسخة النسخة األزهرية التي هي أول العرشة األولى للكتاب والشيخ محمد رشيد 

ذمها لما تشتمل عليه من نقص وهذا ما هو محل ذم هذا محل مدح يعني نسخة رضا ذم هذه ال
أقدم نسخة ُتذم؟ ما هو بصحيح النقص ما هو بعيب في النسخة هذا أصل تأليف الكتاب فإذا 
قلنا أنها قد تكون أصح النسخ ألنها أّول مخطوطة للكتاب هي األصل وما عدا ذلك ِزيد عليه 

سخ األخرى ولذلك أعرض عنها ونبه على ذلك الشيخ أحمد شاكر في تؤخذ هذه الزيادات من الن
عمدة التفسير ولذلك ال توجد هذه الزيادات وهذه نقول في طبعة الشعب ألنها أخذت عن األزهرية 
التي هي العرضة األولى للكتاب وعلى كل حال الزيادات موجودة وفي الطبعات كلها موجودة 

كرها القرطبي رحمه هللا اإلجماع في أنه ال يوجد في القرآن ويبقى أن الخالف المسألة التي ذ
تراكبي أعجمية جمل هذا محل إجماع واإلجماع أيضا على أنه يوجد أعالم أجمعية ولذلك ال 
تصرف للعلمية والعجمة وكلهم ممنوعون من الصرف إال )صن شملة( األنبياء كلهم ممنوعون 

ن نوح والشين شعيب والميم محمد والالم لوط من الصرف إال )صن شملة( الصاد صالح والنو 
والهاء هود الستة مصروفين والبقية كلهم التسعة عشر غير مصروفين مما يدل على وجود 
األعالم األعجمية وهذا مجمع عليه هذا مجمع عليه التراكيب غير موجودة باإلجماع األعالم 

مفردة ليست مركبة قيل في  موجودة باإلجماع ما عدا ذلك هي محل الخالف التي هي ألفاظ
بعضها أنها هذه بلغة الحبشة وهذه بلغة كذا وهذه بلغة كذا يقول وقال فأنكر ذلك الباقاَلني 
والطبري يقولون ما فيه ألفاظ أعجمية أصال وقاال ما وقع فيه مما يوافق األعجمية فهو من باب 

الم من يتكلم باألردية تجدون أنا ما توافقت فيه اللغات ما توافقت فيه اللغات يعني لو تسمعون ك
 نوافقهم يوافقوننا في كثير من األلفاظ حتى في الكتابة.
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 طالب: ............
 حتى اللغات األخرى فيها شيء من التوافق فيها شيء من التوافق.

 طالب: ............
اة مثال جملة جملة كاملة جملة مفيدة تتركب من كلمتين فأكثر ما فيه الخالف في كلمة مشك

 إستبرق.
 طالب: ............

 فيه فرعون. امإيه 
 طالب: ............

 قلنا وجود األعالم باإلجماع موجود. حننكلمة مفردة واحدة علم علم  وأجملة  ههذ
 ..؟وأاليوم ثالثة 

 طالب: ............
 هو؟ ام

 طالب: ............
 السبت؟

 طالب: ............
 يليه.. وراه؟والذي  لقادما

 طالب: ............
إلى اآلن ما بعد تم أنا  ، لكنهم مقررين ثالثة وعشرين إن شاء هللا الجمعة واحتمال أجلس السبت

 شيء.
 طالب: ............

روا القرآن بالتمثيل.  على كل حال اآلن فسَّ


